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Информация за текущото състояние на „Национална Електрическа Компания“ ЕАД,  

(съгласно чл. 42, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия) 

1 Обща информация 

„Национална Електрическа Компания“ ЕАД (НЕК ЕАД) е дружество регистрирано в 

съответствие с Търговския закон от Софийски градски съд под №196, том 5, стр. 98, по ф. д. 

№29869/1991. Дружеството е със седалище и с адрес на управление: София, ул. Веслец №5. 

Едноличен собственик на капитала на НЕК ЕАД е „Български Енергиен Холдинг“ ЕАД. В 

рамките на НЕК ЕАД функционират следните вътрешни структурни единици: НЕК ЕАД, 

Предприятие „Водноелектрически централи“, град Пловдив – извършва производство на 

електрическа енергия, строителна и ремонтна дейност в областта на електропроизводството 

от ВЕЦ, инвестиционна дейност; НЕК ЕАД, Предприятие „Язовири и каскади“, град София – 

извършва техническа експлоатация и поддържане на язовири и хидроенергийни обекти.  НЕК 

ЕАД притежава 27% от капитала на „КонтурГлобал Марица изток 3“ АД, 27% от капитала на 

„Контур Оперейшънс България“ АД, 42% от капитала на ЗАД „Енергия“, 34% от ПОД 

„Алианц България“ АД, 24% от капитала на ХЕК „Горна Арда“ АД и участие в Трансболкан 

Електрик Пауър Трейдинг С.А. – NECO S.A. – 50%. 

Основният предмет на дейност на НЕК ЕАД включва: Производство на електрическа енергия, 

централизирани покупки и продажби на електрическа енергия, снабдяване с електрическа 

енергия на потребителите, присъединени към преносната мрежа, внос и износ на електрическа 

енергия, строителна и ремонтна дейност в областта на електропроизводството, инвестиционна 

дейност, внедряване и популяризиране на енергийната ефективност при производство на 

енергия. 

Дружеството притежава следните лицензии издадени от КЕВР, както следва: 

• Лицензия №Л-147-13 от 17 декември 2004 г. за обществена доставка на електрическа 

енергия за срок от 35 години допълнена с правата и задълженията, свързани с дейността 

на координатор на специална балансираща група; 

• Лицензия №Л-073-01 от 14 февруари 2001 г. за производство на електрическа енергия 

от ВЕЦ и ПАВЕЦ за срок от 35 години; 

• Лицензия №1-230-15 от 4 юни 2007 г. за търговия с електрическа енергия за срок от 10 

години. (Решение № И1-Л-230/18.08.2014 г. за изменение на лицензия № Л-230-

15/04.06.2007 г. за дейността „търговия с електрическа енергия“ с права и задължения 

на „координатор на стандартна балансираща група“ Решение № И2-Л-230 от 15.09.2016 

г. за продължаване срока на лицензия № Л-230-15 от 04.06.2007 г. за дейността 
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„търговия с електрическа енергия“, издадена на НЕК ЕАД, считано от датата на 

изтичане срока на лицензията.); 

• Лицензия №Л-408-17 от 01 юли 2013 г. за доставка на електрическа енергия от 

доставчик от последна инстанция  за срок от 26 години. (Решение №И1-Л-

408/29.01.2014 г. за изменение/допълнение на лицензия №Л-408-17/01.07.2013 г. 

издадена за дейността „доставка на електрическа енергия от доставчик от последна 

инстанция“ с правата и задълженията, свързани с координатор на специална 

балансираща група). 

2 Текущо състояние на НЕК ЕАД 

Отчетеният финансов резултат на НЕК ЕАД от оперативна дейност към 30.06.2022 г. е загуба 

в размер на 63,713 хил. лв., като спрямо отчетената оперативна печалба през първото 

полугодие на 2021 г. (220,730 хил. лв.) е отчетено намаление от 278,907 хил. лв. За по-ниския 

финансов резултат влияне оказаха следните фактори:  

• Изчерпването на лимита на средства във фонд СЕС във връзка със задължителното 

изкупуване на електроенергия и натрупването на значителни средства невъзстановени 

разходи към НЕК ЕАД. 

• Ръст на производството от електроцентралите с дългосрочни договори в сравнение с 

определените от КЕВР количества в ценовото решение за регулаторен период 2021-

2022 г. 

• Увеличение на цените на въглеродните емисии на европейските борси, което 

рефлектира в ръст на разходите на НЕК ЕАД във връзка с задължителното изкупуване 

на произведената електроенергия от ТЕЦ Марица изток 1 и ТЕЦ Марица изток 3. 

Общите приходи от оперативна дейност на дружеството към 30.06.2022 г. са в размер на 

2,050,504 хил. лв. 

Общите разходи за дейността на НЕК ЕАД отчетени към 30.06.2022 г. са на стойност 

2,087,719 хил. лв. 

Общо активите на дружеството към 30.06.2022 г. възлизат на 5,472,966 хил. лв. 

Общо собственият капитал на НЕК ЕАД към 30.06.2022 г. е в размер на 1,913,314 хил. лв. 
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3 Стратегия за бъдещо развитие 

НЕК ЕАД изпълнява основна роля в работата на електроенергийния пазар и 

електроенергийната система в България. Дружеството обхваща бизнес дейности в областта на 

производството на електроенергия от ВЕЦ и ПАВЕЦ и продажбата на електрическа енергия в 

страната, като заема основно място на регулирания пазар. С лицензията си за търговия с 

електрическа енергия извършва сделки и на свободния пазар. С притежаваните 

водноелектрически централи и ПАВЕЦ дружеството участва активно на балансиращия пазар 

и в управлението и регулирането на електроенергийната система и е най-големият 

производител на електроенергия от ВЕИ в страната. През последните години със стартирането 

и развитието на българската електроенергийна борса (БНЕБ) НЕК ЕАД чрез действащата си 

лицензия за Производство е основен доставчик на електроенергия на БНЕБ. Основните 

направления, в които компанията трябва да съсредоточи усилията през следващите години са 

следните: 

• Запазване на дейностите във всички притежавани от дружеството лицензии в 

зависимост от функциониращия пазарен модел; 

• Поддържане и развитие на водноелектрическите съоръжения за гарантиране 

сигурността на доставките на електрическа енергия; 

• Развитие на бизнес портфолио, осигуряващо устойчивост и конкурентоспособност на 

свободния пазар на електроенергия;  

• Активно участие на балансиращия пазар; 

• Компенсиране на НЕК ЕАД за възстановяване на акумулирания ценови дефицит до 

времето на съществуване на дружеството като обществен доставчик; 

• Развитие потенциала на дружеството в унисон с наложените „зелени“ европейски 

политики в ЕС за нисковъглеродна икономика посредством реализирането на различни 

инвестиционни намерения в тази посока; 

• Опазване и възстановяване на околната среда; 

 

В контекста на поставените приоритети на ниво ЕС за постигане на климатична неутралност 

на ниво ЕС до 2050 г., НЕК ЕАД ще насочи усилията си в реализирането на инвестиции в нови 

балансиращи и производствени мощности, чрез които ще се гарантира сигурността на 

енергийната система при пиково натоварване - Проект „Яденица“, който е с ключова роля за 

управлението и балансирането на електроенергийната система на страната. 


